
Tjerk de Rijk

Installatiemonteur

Utrecht email@voorbeeld.com

ProWel

"Hans werkt snel, gedetailleerd en schakelt professioneel met klanten" - Leidinggevende 

installatiemonteurs, Templer
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Verantwoordelijk voor het installeren van verschillende 

installaties, het plegen van onderhoud en storingen oplossen:

• CV installaties aanleggen en onderhouden

• Storingen analyseren

• Storingen verhelpen

• Renoveren en installeren

• Badkamers installeren en afmonteren

• Dak- en zinkwerkzaamheden uitvoeren

• Loodgieterswerkzaamheden te verrichten

• Klanten professioneel te woord te staan

• Technische vragen of problemen tot oplossingen vertalen

• Samenwerken met collega’s

• Het plaatsen en aansluiten van diverse installaties

• Werken volgens VCA normen

• Het bewaken van de veiligheid

Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk
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Zwolle

Installatiemonteurp ztart uitOend2ureau

Bij verschillende organisaties als installatiemonteur gewerkt, 

uitgezonden vanuit Start.

• Badkamers installeren en afmonteren

• Dak- en zinkwerkzaamheden uitvoeren

• Loodgieterswerkzaamheden te verrichten

• Klanten professioneel te woord te staan

• Technische vragen of problemen tot oplossingen vertalen

• Samenwerken met collega’s

• Het plaatsen en aansluiten van diverse installaties

• Werken volgens VCA normen

• Het bewaken van de veiligheid

• Aanleggen van nieuwe systemen 

• Renovatie werkzaamheden binnen kantoorpanden en 

woningen

Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed 

gedaan wordt
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FesNrekken en leOen
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D6380 Installatieteh4niek

Op school alles geleerd over de installatietechniek en wat het 

inhoudt om dit werk te doen.
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Mursussen

Dei 017— H Dei 017— Installaties en storinFenp Daatyerk en 

studie
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